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Præterm fødsel og Præmaturitet
Foredrag med GO & PIPPI!
Hvad: Oplæg og diskussion med Gorm Greisen, formand for Etisk Råd og professor i pædiatri
ved Juliane Marie Centret RH og Morten Hedegaard, obstetriker og klinikchef RH.
Hvornår: Tirsdag 15.11.16 kl 16:30
Hvor: Lokale 29.01.30
Hvem: DU! :)
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MO ER PÅ MØN
ERIK SKAL PÅ FISKETUR. MÅSKE.

ANDERS SKAL KRYDRE RØV

R.C. SKAL BESØGE FLERE ETAGER
MO OG ANDREA AFSLUTTER CYKLUS
JOHAN SKAL KLEMMES AF BØRN I JYLLAND
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Aktiv Kardiologi for Studerende
AKS
Medicinsk etik og filosofi
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Dematologisk Selskab for Studerende
DSS
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PIPPI
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
PMS
PORTOS Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
PsykOBS Basisgruppe til oplysning om Psykiatriske lidelser
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Panums Ungdoms Forsker Forening
PUFF
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
SAKS
Studerendes Almen Medicinske Selskab
SAMS
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
SATS
Scorebogen
Sundhed for Alle
SEHAT
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
SIMS
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Akutmedicin
SOFAS
Studerendes PLAstikkirugiske Selskab
SPLAS
Synapse Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
SØNHKS Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

Join på Facebook
www.cogitakbh.dk
www.eorta.dk
www.forniks.dk
www.gynobs.nu
www.imcc.dk

www.metascience.dk
www.mira-kbh.dk
www.mok.dk
pippi.wordpress.com
www.portos.dk
www.puc.nu
www.puffnet.dk
www.rusvejleder.dk
www.saks-kbh.dk
sams.dsam.dk
www.sats-kbh.dk
www.scorebogen.com
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www.studklub.dk
sofas.dk
splas-kbh.dk
www.synapse-connect.org.

www.soenhks.dk

Mangler vi en basisgruppe? Send informationerne til mok@mok.dk

Ugens sjove indslag

ANDERS KRYDRER VIDERE MENS HAN IKKE
FORSTÅR KONCEPTET "PODCAST-TEATER"

MOK DEADLINE KL. 12:00
FILMFREMVISNING MED UEAM - S. 9
AKS BESTYRELSESMØDE - SE S. 11
INTET SKER. DET ER EN GOD DAG AT KRYDRE.
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UGENS REDAKTION

MOK UDKOMMER
JARIS SKAL LAVE ROMANTISK MIDDAG - ALLE
ER VELKOMNE
VERDEN VÅGNER TIL EN NY PREZZ
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Det sker i ugen
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MOK-weekend
Tre dage høje på redaktionel udveksling og røvhyggelig stemning. Sådan kan den forgange weekend beskrives, da en samlet
MOK-redaktion mødtes i et sommerhus i Gilleleje. På et tilpas
antal kvadratmeter, spiste og drak vi os mætte i fysisk og åndelig
føde, mens arbejdsprofessionelle grænser langsomt blev nedbrudt. At jeg blev venner med alle tilsidst på turen vil være synd
at sige... venskab kan ikke beskrive den relation, jeg har fået til
mine kolleger. Jeg mener det.
F.eks. betalte Albin de 100 kr. for et fotoboks-foto, hvilket hjalp
mig til at kunne lide ham.
Fra første aften gik alting gal... glat. Som nyansat MOK-journalist
er det en kendt tradition, at man skal forberede et underholdningsindslag af en særlig karakter til den gamle stab. I en lang
række af forskellige discipliner dystede MOK-reporterne inddelt
på to filmproduktionshold om at indsamle de nødvendige dele
til at genopføre den uhyggeligste gyserscene. Én 'gik' død af
skræk før fremvisningen, og mange af os ville ønske, at vi aldrig
havde set de syn, som udspillede sig den nat.
Tænk, Bob fra Twin Peaks kombineret med hospitalsklovne
uden tilknytning til landets hospitaler, en kasseekspedient med
et talepres for pizza-jokes, en satan-fødsel og et flammehav,
der staver bogstavet 'L' i uskyldige sommerhusejeres baghave.
Hvad 'L'et stod for, bliver afsløret til sidst i denne beretning.
På denne ganske almindelige paranormale fredag aften fik vi først fint besøg af en hvileløs hvid dame med Johans udseende,
der serverede overdimensionerede mængder portvin til to i glasklare karafler. Den hvide dames opgave lød sådan:
"Vinen i den ene karaffel er forgiftet. Den éne ved, hvilken der dræber. Den anden vælger, hvem der drikker hvad. Én må dø."
Simon døde kort efter dette billede blev taget.
En anden mindeværdig ud-af-kroppen oplevelse opstod, da de to konkurrerende grupper sad til bords i Åndernes hus til et
spil 'Silent Cemetary' , hvor de døde testede de levende af ved at straffe dem (for alt det, vi godt ved, vi har gjort gennem
tiden. Også dig, Jonas). De to vigtigste regler var, at de levende skulle udvise de døde respekt ved 1. at holde helt kæft dvs.
uden at grine af de andres offer og 2. at lade sig straffe uden opposition.
Også selvom ånderne forlanger, at man først skal spyttes i ansigtet af den afgående chefredaktør, senere sin bedste ven og
tilsidst sig selv.
Måske lige dét havde betydning for, at Erik senere satte ild til græsset i sin sommerhusbaghave.
Men det forklarer stadigvæk ikke bogstavet 'L'? Blev han besat af en ond ånd den nat? Det mener jeg, han gjorde.
Lørdagsbrunch med alm. og amerikanske pandekager blev afløst af brætspil, mens regnen silede ned udenfor.
Chefredaktørposten blev officielt overdraget til Anders fra Andrea; hun afleverer en velfungerende redaktion, der
både har økonomisk levedygtighed og journalistiske værdier i orden. På bare et år har hun styret den synkende
skude sikkert i havn, hvor den nu ligger klar til nye eventyr på de syv have. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
sige tak til Andrea, både for at hun gav mig chancen på MOK og for den nysgerrighed, hun altid stimulerer ved
spørgsmål til hajers svangerskab og sæsonen for at samle og bygge kastanjedyr.
Den nye chefredaktør kan lave en bivuak ud af et bord og en presenning.

MOK-weekenden kan beskrives som en grydeske,
der dykker ned i en lille gryde med ris for at dukke op i
en større gryde med ris...

Eller som en rutschebanetur
ligesom livet selv. Undervejs
på vejen op og ned er det
ikke altid, at man lærer dem
at kende, som man sidder
i vogn med. Men nogle
gange skriger de så højt ind i
ens ører eller også får man
bare så god en tur, at man
ikke kan glemme oplevelsen
bagefter. Rutschebaneturen kan også blive foreviget med det billede, der
bliver taget undervejs, og
som i Tivoli's 'Dæmonen'
koster 60 kr.
Eller 100 kr. i en fotoboks på
Helsingør st.
Skrevet af Jaris/mok red.
Nåh ja, 'L'et stod for 'Lis', som også er navnet på Eriks drømmekvinde. Hvis der skulle sidde en Lis derude, som vil
tage kampen op med den rigtige Lis, så elsker Erik pyroteknik og at modtage snapchats. Det har han fortalt mig.
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Undervisningsassistenter søges til Øre-Næse-Halsundervisningen på Rigshospitalet-Gentofte

Har du lyst til at deltage i forskning?
Og har du tid i foråret 2017?

Har du interesse for ØNH og vil du gerne forbedre dine formidlingsevner, så se med her!
ØNH afdelingen på Rigshospitalet og Gentofte søger undervisningsassistenter til
undervisningen af medicinstuderende på 3. og 5. semester kandidat som foregår fra
d.30.01.17 til d.02.06.17.

Vi har fået fondsmidler til aflønning af en ’forskningsårsstuderende’ i 6 måneder til udforsknings af:

Vi er et lille hold medicinstuderende som indgår i undervisningen i samarbejde med
afdelingens professorer og lektorer. Undervisningen foregår fra kl.8-15 mandag til torsdag
på både Rigshospitalet og Gentofte hospital.
Vores opgaver er bl.a.:
- Finde relevante patienter til undervisningen
- Undervise i anamneseoptagelse, den objektive undersøgelse samt ØNH sygdomme
- Instruere i forskellige ØNH procedurer og indgreb
- Fungere figurant ved demonstration af ØNH undersøgelser
- Undervise i nødtracheotomi (simulation med fantomer)
- Assistere til operationer i tilfælde af aflyst undervisning
Krav:
- Bestået ØNH-kurset
- Interesse i ØNH herunder er motiveret i at dygtiggøre ifm. opgaven som undervisningsassistent
- Deltage til introduktionsmødet d.27.01.17 hvor oplæring finder sted
- Dække én (gerne to) fast dag om ugen, fra kl.8-15.
Løn efter SUL overenskomsten.
Har du spørgsmål bedes du rette henvendelse til f.l.shahrestani@gmail.com
Send en motiveret ansøgning til f.l.shahrestani@gmail.com med cc: christian.von.buchwald@regionh.dk, Suzannah.Job@regionh.dk
Frist: 02.12.16 kl.12.00
På vegne af Professor Christian von Buchwald
Fahd Al-Shahrestani

Forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg

”Sensorisk udbredelse af nervus cutaneus femoris lateralis blokade - Et randomiseret, blindet, parret studie på raske forsøgspersoner”
Et lodtrækningsforsøg hvor udbredelsen af en nerveblokade undersøges hos raske
forsøgspersoner. Til forsøg på AnæstesiologiskAfdeling, Køge Sygehus søges 20 raske
forsøgspersoner.

”Betydningen af ADHD-symptomer for udvikling af forstyrret spiseadfærd og
overvægt hos børn”.
Projektet vil kunne bruges som bachelor / kandidat-speciale
Projktet udgår fra forskningsprojektet Copenhagen Child Cohort 2000 (CCC2000), som
er et prospektivt kohortestudie, som undersøger indikatorer for psykisk sygdommhp
forebyggelse og tidlig intervention. CCC2000-kohorten er blevet fulgt siden fødslen, og
børnene erblevet undersøgt da de var 0-1, 5-7, og 11-12 år gamle. Aktuelt er vi, i samarbejde med Rigshospitalets Øjenafdeling på Glostrup, i gang med 16-års opfølgningen
af kohorten.
Der er allerede gennemført 6PhD-studierog 1 doktordisputats på kohorten og publiceret
adskillige artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter.
Du kan læse mere om kohorten og resultaterne derfrapå vores hjemmeside www.
CCC2000.dk
Data til det aktuelle projekt er allerede indsamlet og ligger klar til analyser.
Din opgave vil blive at:
• Medvirke til ovenstående projekt under kyndig vejledning, herunder foretage litteratursøgning, analyse og tolkning af resultater,
samt udarbejde en videnskabelig artikel, som du har mulighed for at blive første-forfatter
på.
• Foretage undersøgelser af vores deltagere i16-års opfølgningen(måling af blodtryk,
vægt, højde, talje og hoftemål, hårprøver til senere måling af stresshormon, og foretage
enkle kognitivetests).
Vi tilbyder:
- Mulighed for at blive en del af en dynamisk og voksende forskergruppe bestående af
børne- og ungdomspsykiatere, psykologer, øjenlæger og epidemiologer.
- Hjælp til at gennemføre dit forskningsprojekt med henblik på publikation i internationalt
videnskabeligt tidsskrift.
Ansættelse
Fra 1. februar 2017 (eller snarest derefter) og ½år frem.
Lønnen vil være10.000kr/mdr., som er standardløn for forskningsårs-stu¬derende på
fuld tid.

Formålet med dette forsøg er primært at undersøge udbredelsen af en nerveblokade på
låret (nervuscutaneusfemorislateralis-bloakde, NCFL-blokade).

Ansøgningsfrist:
Hurtigst muligt og senest d. 18.november2016.
Indkomne ansøgninger vil blive vurderet løbende.

Forsøget kræver fremmøde på forsøgsdagen og forventes at vare 6 timer.

Motiveret ansøgning med CV og karakterudskrift, samt tlf nr.&emailsendes til:

Du skal være rask, over 18 gammel, BMI mellem 18 og 30.

Projektleder, PhD,Else Marie Olsen		
Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
Lektor v. Afdeling for Social medicin 		
Institut for Folkesundhedsvidenskab 		
Københavns Universitet		
emol@sund.ku.dk

Du må IKKE:
• Drikke >21 genstande alkohol om ugen
• Have medicinmisbrug
• Indtage receptpligtig smertestillende medicin indenfor 4 uger inden forsøgsdagen
• Have neuromuskulære defekter, tidligere kirurgi eller andet traume på underekstremiteterne.
• Have diabetes.
• Hvis du er kvinde, kan du kun indgå i forsøget, hvis du bruger sikker antikonception, og
vi vil inden forsøget går i gang tage en graviditetstest.
Du vil blive undersøgt af den forsøgsansvarlige læge og få målt dit blodtryk og puls samt
blive vejet og målt. Derefter vil du få anlagt et NCFL-blokade i hvert ben, det ene med
lokalbedøvende middel, ropivacain, og det andet placebo (saltvand).
Honorering vil være 150 kr. per time. Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité
(journal nr: SJ-562). Forsøget er ikke sponsoreret.
Foreløbige planlagte forsøgsdage er enten d. 18/11, 25/11, 2/12 eller 9/12.
Henvendelse til:Forskningsårsstuderende Mariam Nersesjan
Anæstesiologisk afdeling,Køge Sygehus
Tlf.: +45 60 45 94 50
Email: maner@regionsjaelland.dk

Copenhagen Baby Heart
I forbindelse med projektet Copenhagen Baby
Heart søges et antal medicinstuderende til at
lave ekkokardiografier på nyfødte (baby-heart.dk). Copenhagen Baby Heart er et stort
forskningsprojekt ledet af en styregruppe, der består af professorer og overlæger fra de
involverede hospitaler.
Arbejdsopgaven vil være at scanne i dagtiden i hverdage samt enkelte aftenvagter og
weekendvagter. Lønnen vil svare til arbejde gennem FADL. Du vil skulle lave scanningerne
på Rigshospitalet, Herlev Hospital eller Hvidovre Hospital.
Du vil blive oplært i ekkokardiografi samt have god mulighed for at deltage i forskning
og eventuelt få dit eget forskningsprojekt.
Du skal kunne arbejde og forske fuld tid og binde dig for minimum 6 måneder. Efter
fuldtidsansættelsen vil der være mulighed for at fortsætte i projektet.
Ansættelserne starter fra 1/1 eller 1/2 2017. Har du kun mulighed senere hører vi også
gerne fra dig.
Ansøgningsfrist 9/11.
Din ansøgning skal mailes til kasper.karmark.iversen@regionh.dk senest den 9/11 2016.
For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede.
Mvh
Kasper Iversen
Lektor, overlæge, dr.med
Kardiologisk afdeling Herlev Hospital
Telefon 28712753

Ugens quiz: Gæt en nation
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FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE SØGES
Kunne du tænke dig et halvt eller et helt år som forskningsårsstuderende?
Vi skal til februar 2017 i gang med et spændende ph.d.-projekt på Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital. I studiet, som består af 3 delstudier, skal vi undersøge
glukagon og tarmhormoner hos patienter, der har fået fjernet pancreas. Delstudierne
indbefatter både gastroskopier, biopsihåndtering, hypoglykæmiske clamps og infusioner
med forskellige tarmhormoner.

Vi søger en medicinstuderende som:
-har færdiggjort mindst 4. semester
-ønsker at lære noget om klinisk forskning og kan afsætte 1-2 semestre til dette
-har interesse for endokrinologi, diabetes og/eller gastroenterologi
-kunne tænke sig at blive en del af en spændende afdeling med et ungt forskerteam
-er arbejdsom samt nysgerrig og grundig anlagt
Forskningsårsstuderende lønnes med kr. 10.000 pr. måned.
Hvis du er interesseret i stillingen bedes du sende dit Cv og en kortfattet ansøgning til
læge Mille Bækdal Nielsen (mille.baekdal.nielsen@regionh.dk).

Medicinstuderende søges som timelønnet
forskningsmedhjælper

Ekspertmøde - Åbent Debatarrangement på
Rigshospitalet 24. november:

Er du interesseret i endokrinologi? Mangler du et spændende og lærerigt studiejob? Vil
du gerne have forskningserfaring på dit CV, samt en masse gode kontakter?
Det timelønnede arbejde består i, at at assistere med dataudtræk til et studie omkring
Fæokromocytomer, der laves i samarbejde mellem Aarhus og København.

Skadevirkninger ved HPV-vaccination:
Hvordan tæller vi dem?
Oplæg og debat om metodologiske spørgsmål

Er du interesseret eller vil du bare høre mere, så skriv til Astrid på astridjosephine@hotmail.
com. Dit semestertrin er underordnet. Der er mulighed for, at skrive bacheloropgave eller
kandidatopgave under ledende overlæge Ulla Feldt-Rasmussen, som står for projektet.

1-årigt research fellowship på Harvard University
Kandidatspeciale i traumatologi

Højt motiveret medicinstuderende med interesse for traumatologi søges til forskningsår
ved Harvard University og Rigshospitalet med start i slut juni/start juli 2017. Forskningsåret
består af 10 måneders ophold i Boston på Harvard University og 2 måneder i Danmark på
Rigshospitalet. Ansættelsen er fra sommeren 2017, og fondsmidler til løn totalt 120.000
kr. forefindes. Yderligere finansiering skal den studerende selv søge ved fonde.
Muligheden:
Du vil arbejde sammen med førende forskere i et anderledes og udfordrende arbejdsmiljø.
Der er stor sandsynlighed for, at der kan komme publikationer ud af dit arbejde samt aktiv
deltagelse med abstracts på internationale konferencer. Du vil få værdifulde erfaringer og
et nyt perspektiv på forskning og traumatologi, som vil gavne dig resten af din karriere.
Krav:
Fra Københavns Universitet & Harvard’s side, forventes der dedikeret, hårdt og målrettet
arbejde af dig. Du vil arbejde som del af forskningsgruppen, måske incl. aften/nat og
weekender. Der er derfor ikke tale om en ferie i USA. Du skal desuden deltage i kurser,
skrive fondsansøgninger og protokol før og under opholdet i USA.
Personligt:
Du har gerne afsluttet 2. semester, kandidat, er interesseret i forskning og det traumatologiske område og har mod på at prøve kræfter med et hårdt internationalt forskningsmiljø.
Ligeledes forventes det, at dine engelskkundskaber er gode og at du er i stand til at sige
til og fra. Vores erfaringer er, at det er en stor fordel ikke at have for mange forpligtigelser
i Danmark.

En eventuel sammenhæng mellem vaccination imod HPV-virus, og efterfølgende optræden af symptomer hos vaccinerede piger og kvinder, har de seneste år været heftigt
debatteret både internt i lægefaglige selskaber og tidskrifter, men i lige så høj grad på
både TV, i aviser og på sociale medier. Problemstillingen er netop nu mere relevant end
nogensinde, idet tilslutningen til vaccinationsprogrammet rapporteres voldsomt faldende.
Det store spørgsmål er, om der er en kausal sammenhæng imellem de symptomer patienterne oplever, og deres forudgående vaccination?
Arrangementet samler de helt centrale eksperter og aktører på området til en konstruktiv,
åben debat med fokus på, hvordan man kan skabe klarhed over sagen om HPV-vaccination,
og hvad forløbet kan lære os ift. fremtidig forebyggelse på befolkningsniveau.
Det lægefaglige selskab ”Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode”ønsker
herved at sætte fokus på, hvordan man bedst undersøger en vaccination for mulige
sjældne, men potentielt alvorlige skadevirkninger, ikke mindst når skadevirkningerne
hovedsageligt har subjektiv karakter, og optræder midt i en hurtig, digital medievirkelighed. Fokus er på metode: Hvilken evidens skal der til, og hvornår i implementeringsforløbet skal den skaffes? Hvordan kan man monitorere hyppigheden af subjektive
symptomer, som lægeverdenen ikke umiddelbart kan forklare? Hvilken rolle spiller
(sociale) medier, psykosociale omstændigheder og tilfældigt tidsmæssigt sammenfald
af sygdom og vaccination?
Arrangør: ”Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode” (www.DSMFEM.dk).
Bestyrelsesmedlemmer tæller bl.a. professor og formand for Etisk Råd Gorm Greisen,
overlæge ved det Nordiske Cochrane Center Karsten Juhl Jørgensen og filosof Peter Rossel.
Paneldeltagere:
Anders Hviid, seniorforsker, Statens Serum Institut
Peter La Cour, leder af Videnscenter for funktionelle lidelser, København
Rebecca Chandler, forsker ved WHO’s Uppsala Monitoring Center
Kim Varming, ledende overlæge, klinisk immunologisk afdeling, Aalborg Sygehus
Jesper Mehlsen, overlæge, Synkopecentret, Frederiksberg Hospital

Skriftlig, motiveret ansøgning på engelsk (max. 1 side) samt CV sendes til: jacob.steinmetz@regionh.dk

Tid og Sted: Rigshospitalets Auditorium 1, 24. november 2016 kl. 17.00 – 20.00. Arrangementet er åbent for alle, og er blevet annonceret hos Region Hovedstaden, i de faglige
selskaber for gynækologer, børnelæger, psykiatere og praktiserende læger,samt på
universitetsstudierne Folkesundshedsvidenskab og Medicin på Københavns Universitet.
Både TV-journalister og avis-journalister med interesse i emnet er desuden inviteret til
at overvære arrangementet.

Ansøgningsfristen for forskningsåret er d. 1. december 2016 og samtaler forventes afholdt
om formiddagen d. 13 eller 14. december 2016 på Rigshospitalet. Ved eventuelle spørgsmål
kan du skrive til ovenstående mail.

Forskning i akut kardiologi på Riget

Vi glæder os til at høre fra dig.
De venligste hilsner
På vegne af Martin Sillesen, George Velmahos, Lars S. Rasmussen og Jacob Steinmetz.

Vi søger en medicinstuderende der har bestået eller går på 9. semester til ½-1 års forskning indenfor akut hjertesvigt efter blodprop i hjertet, til forskningsårsløn (10.000/mnd)
med start 1. februar 2017
Vi undersøger forekomsten af akut hjertesvigt efter en blodprop i hjertet over de sidste
10 år på Rigshospitalet og Odense Universitetshospital. Projektet er et retrospektivt kohortestudie og hermed registerbaserert, hvilket vil sige, at data skal findes i elektroniske
patientjournaler. Du vil tage del i dataindsamlingen, og du vil få dit eget emne at arbejde
med, som skal resultere i en videnskabelig artikel med dig som førsteforfatter.
Send en motiveret ansøgning (maks ½ side) og CV til Lene.Holmvang@regionh.dk inden
30/11.
Lene Holmvang, overlæge, dr.med, klinisk lektor

Hjertemedicinsk afdeling B
1-årigt research fellowship på Harvard University
Rigshospitalet

Kandidatspeciale i traumatologi
Højt motiveret medicinstuderende med interesse for traumatologi søges til forskningsår ved Harvard
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Forskningsår i KOL og Astma på Bispebjerg Hospital
Vi søger to medicinstuderende til 6 måneders prægraduat forskning med orlov fra studiet
og start 1. februar 2017. Fuldt finansieret med en løn på 10.000 kr/mdr.

Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital, søger
nye lægevikarer med start i December.
(Der vil tages hensyn til eksamensperioden)

Om projektet:
I det aktuelle projekt undersøger vi om forværring af KOL og astma hos patienter med
forhøjet eosinofile i blodet er associeret med en højere risiko for genindlæggelser sammenlignet med patienter der ikke har forhøjet eosinofil tal. Datamaterialet kommer fra
registre, journaler og databaser, hvor du vil tage del i dataindsamlingen. Der er således
tale om et retrospektivt studie, med stor klinisk relevans, hvor dataindtastning forventes
at være færdigt 31. april 2017. Herefter følger artikelskrivning.

Vi er et hold på 19 lægevikarer der dækker aften-/nattevagt på Bispebjergs Psykiatriske
Akutmodtagelse alle ugens dage, året rundt.Som holdmedlemdækkes3-4 vagter pr.
måned.Vi indgår i vagtlaget sammen med en for- og bagvagt, samt en SIF læge. Arbejdet er varieret og lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykiatriske
problemstillinger, akutte som mindre akutte. Arbejdet tilbyder god mulighed for sparring
og supervision af den tilknyttede speciallæge, men det forventes samtidigt, at man som
lægevikar kan takle travle perioder, og arbejde selvstændigt.

Du vil få mulighed for at stifte bekendtskab med en lang række forskellige forskningsmetoder, herunder registerforskning og retrospektive kohorte studier. Du vil få dit eget
emne at arbejde med indenfor projektet med mål om publikation og førsteforfatterskab.
Artiklen vil også kunne anvendes til dit kandidatspeciale. Desuden mulighed for deltagelse
i videnskabelige kongresser og forberedelse til evt. senere ph.d.

Oplæringtilbydes ved 2 følgevagter (16-22) i akutmodtagelsen sammen med en af de
andre lægevikarer. Derudover vil man i sin første måned have 5-6 vagter.
Endvidere skal Region Hovedstadensintroduktionsforløb på 5 dage med bl.a. hjertestop- ogbrandkursus gennemføres. Dette forløb ligger i starten af hver måned og har en
varighed på 4-5 dage. Introdagene er lønnede og foregår i tidsrummet fra 08.30 til ca. kl.
16.00, og forventes afviklet i de kommende måneder.

Projektansvarlig: Ajmal Jabarkhil, MD, MSPH, Lungemed. Forskningsenhed, Bispebjerg
Hospital, ajmal.jabarkhil.04@regionh.dk, 53 33 33 36
Overordnet projektansvarlig: Celeste Porsbjerg, klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d.

Løn:Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.

Ansøgningsfrist 15. november 2016. Efterfølgende samtaler.

Forsknings-semester foråret 2017:
øjenkirurgi og elektrofysiologi
Formålet med projektet er at undersøge betydning af infusionshastighed for graden af
skade på nethinden ved behandling i det subretinale rum. Derudover vil vi undersøge om
det er muligt at lave en styret afløsning af nethinden. Til at opnå dette skal der udvikles en
holder til en infusionspumpe samt et system hvor infusionshastighed kan styres. Arbejdet
vil foregå i en dyremodel i samarbejde med en erfaren øjenkirurg og en phd-studerende.
Resultaterne vil blandt andet blive vurderet ved den elektrofysiologiske undersøgelse
multifokal elektroretinografi (mfERG) og histologi.Stillingen kræver 6 måneders orlov fra
studiet og vil give mulighed for et 1. forfatterskab.
Funding: Der vil blive søgt funding mhp. løn: 10.000 per måned. Der er opnået støtte til
dyr og apparatur.
Kontakt: Nina Sørensen (nina.sorensen@gmail.com) inden 15.november 2016

Kongres for Medicinsk Studenterforskning
Alle sundhedsvidenskabelige studerende, der er forskningsaktive, er indbudt til Kongres
for Medicinsk Studenterforskning, der tilbyder en unik mulighed for at øve sine præsentationsfærdigheder i et professionelt miljø.
Kongressen afholdes d. 16-19. marts 2017 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.
Kongressen har hvert år ca. 130 deltagere, der repræsenterer alle landets
sundhedsvidenskabelige fakulteter.
Tilmeldingen er åben fra 15. november til 1. december 2016.
Hvorfor deltage i Kongres for Medicinsk Studenterforskning 2017?
- Mulighed for at præsentere sin forskning ved en af de 7 orale sessioner eller 6 poster
sessioner.
- Struktureret feedback til hver enkelt videnskabelige præsentation fra erfarne
chairmen.
- Præmier til den bedste præsentation i hver session
- Foredrag fra landets førende forskere
- Paneldebat, som i år fokuserer på sammenspillet mellem forsker og industri.
- Rig mulighed for networking i et godt socialt miljø, som slutter af med et brag af en
gallamiddag og fest.
Deltagelse er efter ”først-til-mølle” princippet, men fordelingen blandt orale- og poster
sessioner prioriteres efter præsentation af endelige resultater.
Tilmeldingen er åben fra 15. november til 1. december 2016. Prisen for alt dette er 3000
kroner, som inkluderer både deltagelse, overnatning, forplejning og transport til og fra
kongresstedet.
Lyder dette som noget for jeres forskningsgruppe kan I se tilmeldingsproceduren på
www.studenterforskning.dk eller find os på facebook under Selskab for Medicinsk
Studenterforskning.

Ny funktion i MOK: LINEAL
1 cm

Krav:
• Som min. har gennemført/påbegyndt klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA) og forventer
at bestå eksamen i psykiatri.
• Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
• Deltagelse i holdmøderdenførste mandag i hver måned.
• Vi lægger stor vægt på stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, hvor vi hjælper
hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
• Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-22) samt inden første vagt.
Ansøgningsfrist: Onsdag d. 16.11.2016, kl. 18.00
Samtaler afholdes i perioden 18/11-25/11-2016.
Send en motiveret ansøgning samt CV til mail: holdleder.bbh@gmail.com.
Rammer for ansøgning:
- Motiveret ansøgning samt CV skal vedhæftes i pdf eller MS word-fil.
- Motiveret Ansøgning må max. fylde en A4 side.
- Fulde navn, KU-mail og tlf.nr. skal tydeligt fremgå.
Du er velkommen til at skrive, hvis du har andre spørgsmål.

Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N
www.fadlvagt.dk
Tlf 35 37 88 00
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Vagtbureauet ”går live” med
Sundhedsplatformen
Kære FADL-vagt

Hvis du skulle have spørgsmål vedrørende din
certificering som FADL-vagt i
Sundhedsplatformen, er du altid velkommen til
at kontakte os på akkreditering@fadl.dk

Den næste store milepæl for
Sundhedsplatformen ligger fast. Platformen
rulles ud på Rigshospitalet (Blegdamsvej og
Glostrupmatriklen) natten til den 5. november
2016, hvorved Sundhedsplatformen følger
den oprindelige tidsplan, hvor Herlev og
Gentofte hospitaler allerede har benyttet
Sundhedsplatformen siden den 21. maj.

Ledige stillinger

FADL-vagten bliver nu også en del af
Sundhedsplatformen, og Vagtbureauet er
allerede gået ”live”.

Hold 1255 SPV Lægepraksis
Øjenklinik i Hellerup
Krav bestået SPV-kursus, 200 SPV-timer, 0 VT-timer
Ansøgningsfrist 09-11-2016

FADLs Vagtbureau har sammen med Region
Hovedstaden sammensat et forløb, hvor du som
FADL-vagt vil blive certificeret til at bruge
Sundhedsplatformen ved at gennemføre et
e-learningskursus i regionens Kursusportal.
Kurset tager ca. to timer at gennemføre og kan
også tages ”i bidder”, da der er flere delelementer
i forløbet. E-learningkurset kan gennemføres på
pc, mac, tablet og smartphone.
På din vagtprofil under fanen AKKREDITERING
kan du nu finde dit brugernavn til Kursusportalen
samt vejledning og hjælp til, hvordan du logger
dig ind første gang, og hvordan du tilmelder dig
e-learningskurset til Sundhedsplatformen for
FADL-vagter.
Vi håber, at du inden den 7. dec 2016 vil gå ind
på Kursusportalen og tage dette
e-learningskursus, da det herefter vil blive et
krav for at kunne tage vagter på de hospitaler,
hvor Sundhedsplatformen er implementeret.
Hvis du er på et FADL vagthold, vil du også blive
informeret af din holdleder om
Sundhedsplatformen og hvis du er på et af de
aktuelle SPV-uddannelses hold, vil du ligeledes
også blive informeret direkte.

Mange venlige hilsner
Vagtbureauet

Hold 1620 STIK Frederiksberg Hospital
Stikkerhold 1620 ved Frederiksberg/Bispebjerg Hospital
søger nye medlemmer
Krav bestået SPV-kursus, 200 SPV-timer, 0 VT-timer
Ansøgningsfrist 13-11-2016
Hold 1622 STIK Rigshospitalet
Stikkerhold 1622 RH søger 3 nye medlemmer
Krav bestået SPV-kursus, 200 SPV-timer, 0 VT-timer
Ansøgningsfrist 15-11-2016
Hold 7701 LV Rigshospitalet
LÆGEVIKARHOLD 7701
Thoraxkirurgisk Klinik RT - RIGSHOSPITALET
Krav bestået SPV-kursus, 200 SPV-timer, 0 VT-timer
Ansøgningsfrist 17-11-2016

Se mere på www.fadlvagt.dk

Vagtafdelingen
Tlf. 35 37 88 00, tast 1
Alle dage døgnet rundt,
dog kun akutte opkald fra kl.22.
Bogholderiet
35 37 88 00, tast 2
Man-fre: kl.9 - 12 og
kl.12.30 - 14
Receptionen
Kun personlig henvendelse
Man - tors: kl.8 - 17
Fre:
kl.8 - 14
Kursusafdeling
Tlf. 35 37 88 00, tast 3
Man - tors: kl 8.30 - 12 og
kl.12.30 - 15
Fre:
lukket
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ARE YOU READY FOR THIS YEAR'S

ACCESS TO MEDICINES WEEK
den 14.-21. november
Tackling antimicrobial resistance
- Develop drugs or die tryin’

Film og fællesspisning – Gratis og bæredygtig - UAEM x Den
alternative Madklub

Lecture and debate

Antibiotikaresistens er et voksende problem og udfordrer vores evne til at nedkæmpe
infektioner og underminerer udviklingen af moderne medicin.

Heard about drug resistance? Do you want to know more about one of the most threatening health challenges of our time?
Deaths from drug-resistant infections will increase from currently 700,000 to 10 million
annually and cost 100 trillion US Dollar worldwide by 2050.

Hvis du er interesseret i at vide mere om denne problematik og få et gratis bæredygtigt
måltid, så kom fællesspisning og dokumentar aften mandag d. 14. november kl. 17.00 i
uKirken.
Hele herligheden er gratis og er arrangeret af Universities Allied for Essential Medicines
(UAEM) i samarbejde med Den alternative Madklub.
Mandag den 14. november kl. 17.00
Ukirken, Dannebrogsgade 53, 1660 København V.
17.00-17.30: Dørene er åbne.
17.30-17.40: Introduktion v. UAEM og Den Alternative Madklub
17.40-18.10: Filmvisning - The Rise of The Superbug
18.10-18.30: Oplæg v. UAEM
18.30-19:30: Vegetarmad, hygge og nærvær :)
19.30-20.00: Fælles diskussion

Join us for a public lecture and discussion with the following speakers:
• Professor Morten Sodemann (Global and Migrant Health at the Center for Global Health,
Clinical Institute, University of Southern Denmark
• Professor Niels Frimodt-Møller (Senior consultant and MD at the Department of Clinical
Microbiology at Hvidovre Hospital in Copenhagen and cofounder of the Danish monitoring system, DANMAP)
• Associate Professor and Head of studies of International Health Britt Pinkowski Tersbøl to
bring in perspective from anthropology to tackle AMR the fullest
Thursday the 17th of November at 5pm,
CSS room 18.01.11
We are serving coffee

https://www.facebook.com/events/356309311382605/

https://www.facebook.com/events/356309311382605/permalink/360485894298280/

Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) er en international studenterorganisation, der arbejder for lige adgang til livsnødvendig medicin.

Åbningstider for Mikroskopisk Studiesal
November

Emne samt tidspunkt for

Demonstrator

gennemgang(e)

Foredrag om smerte samt hovedpine v/ FORNIKS

8.

17.00 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18

Ingen emnegennemgang

Jakob Bank Kodal

9.

17.00 – 19.00 i auditorium 29.1.30
19.00 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18
17.00 – 19.00 i auditorium 29.1.30
19.00 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18
17.00 – 22.00 i 15.2.10 og 15.2.18

Muskelvæv: 17.30 – ca. 18.30
+ 19.30 – ca. 20.30
Blodkar: 17.30 – ca. 18.30
+ 19.30 – ca. 20.30

Jakob Bank Kodal

17.00 – 20.00 i auditorium 29.1.30
20.00 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18
16.00 – 18.00 i auditorium 29.1.32
18.00 – 20.00 i 15.2.10 og 15.2.18
17.00 – 19.00 i auditorium 29.1.30
19.00 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18
18.00 – 20.00 i auditorium 29.1.30
20.00 – 22.00 i 15.2.10 og 15.2.18
Eksamen, 2. semester

Nervevæv: 17.30 – ca. 18.30
Bindevæv 19.00 – ca. 20.00
Knogledannelse: 16.30 – ca. 17.30
+ 18.30 – ca. 19.30
Kirtelvæv 17.30 – ca. 18.30
+ 19.30 – ca. 20.30
Bloddannelse og knoglemarv 18.30 – ca.
19.30 + 20.30-21.30

16.
17.
21.
22.
23.
24.
28.

Ingen emnegennemgang

Av, det gør ondt!

Jakob Bank Kodal
Jakob Bank Kodal
Thomas Hadberg Lynge
Thomas Hadberg Lynge
Thomas Hadberg Lynge
Thomas Hadberg Lynge

Alle har oplevet smerte – men hvad adskiller psykisk og fysisk smerte? Hvordan håndterer
vi selv smerte, og hvordan håndterer vi vores fremtidige patienters smerte?
I FORNIKS har vi fået anæstesiolog Thomas Peter Enggaard, neurolog Henrik Winther
Schytz samt neuropsykolog Trine Zimmer til at komme og fortælle os om smerte, samt
hvordan de hver især arbejder med det i hverdagen.
Det fulde program kan du finde på Facebook.
Har du lyst til at blive klogere på området, så ta’ din læsemakker under armen og kom forbi!
Dato: 23. november 2016
Tidpunkt: 17.15 – 19.00
Sted: Haderup Auditoriet

Mikroskopisk Studiesal er et tilbud til studerende på 2. semester om hjælp til histologi.
Vi har opsat spotprøver i form af billeder, så du kan teste dine færdigheder.
Vi håber, du vil benytte disse som afsæt til at diskutere emnerne med din læsemakker eller få
afklaret spørgsmål hos demonstrator. Medbring din computer og få hjælp til tolkning af Virmikpræparater. Der er mulighed for benyttelse af mikroskoper for interesserede.

Det vil selvfølgelig være kaffe og snacks!
Vi glæder os til at se jer!
/FORNIKS

Op til eksamen sætter vi fokus på specifikke, udvalgte emner, som erfaringsmæssigt har voldt
vanskeligheder. 6 dage vil der være en kort gennemgang af disse emner. På grund af stor
efterspørgsel og deraf følg ende pladsmangel har vi reserveret et auditorium i nogle af
åbningstimerne og nogle dage afholdes samme gennemgang 2 gange. Hvis der er pladsmangel eller
du er forhindret en dag, hvor der gennemgås et emne, er du altid velkommen til at få demonstrator
til at gennemgå dele af emnet i den øvrige åbningstid.

lever omtrent
50 000 forsøgsdyr

Under Panums lange gange
men kun ét monster.

a arvidsson

mokker
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Landeliste for Professional Exchange

IMCC Research Exchange Landeliste

Ansøgningsfrist 15. november
Mere information og ansøgningsformular på imcc.dk/exchange

sæson 2017/2018
Ansøgningsfrist 15. november

LAND

SÆRLIGE BETINGELSER

SEMESTERTRIN

LAND

AFREJSE

Belgien

Kun juli/aug.

Efter 6.

Belgien

August

Brasilien (DENEM)

Spansk/Engelsk accepteres

Efter 2.

Brasilien

Alle måneder (EJ juli)

Brasilien (IFMSA)

Spansk/Engelsk accepteres

Efter 6.

Canada

August

Chile

Engelsk/spansk accepteres

Efter 6.

Catalonien

Juli

Ecuador

Engelsk/spansk accepteres

Efter 6.

Chile

Alle måneder (EJ feb.)

Efter 2.

Frankrig

August

Egypten
El Salvador

Engelsk/spansk accepteres

Efter 6.

Holland

August

Frankrig

Fransk/engelsk accepteres

Efter 6.

Italien

Juli

Efter 6.

Japan

Juli

Efter 6.

Korea

Juli og aug.

Grækenland

Efter 5.

Marokko

Alle måneder

Indonesien

Efter 7.

Mexico

Alle måneder

Efter 6.

Portugal

Juli

Ghana
Grenada

Kun juli

Island

Kun juli/aug.

Israel

Efter 6.

Slovenien

Alle måneder

Italien

Kun aug

Efter 2.

Spanien

Juli

Japan

Kun juli/aug

Efter 6.

Taiwan

Alle måneder (EJ feb.)

Katalonien

Kun juli. Spansk anbefales

Efter 6.

Tyskland

Juli

Kina

Efter 4.

Kuwait

IKKE juni, sep., feb,

Efter 6.

Malta

Kun juli/aug.

Efter 2.

Marokko

Kun juli/aug.

Efter 4.

Mexico

Spansk anbefales

Efter 6.

Montenegro

Kun Juli/aug.

Efter 6.

Peru (APEMH)

Spansk anbefales.

Efter 2.

Peru (IFMSA)

Spansk anbefales

Efter 6.

Polen
Portugal

Efter 6.
Kun juli/aug.

Efter 6.

Rumænien

Efter 2.

Rusland

Efter 6.

Rwanda

Efter 6.

Serbien

Efter 2.

Slovenien

Efter 2.

Spanien

Spansk anbefales

Efter 7.

Sydkorea

Efter 6.

Taiwan

Efter 6.

Thailand

Efter 6.

Tunesien

Fransk anbefales

Ungarn
Østrig

Ekskursion til Robotkirurgisk Center på Herlev Hospital.
META inviterer dig med på en unik ekskursion til Center for Robotkirurgi på Herlev Hospital.
Her får du mulighed for at overvære en række operationer udført med assistance af da
Vinci robotterne, som er en del af dagligdagen på denne afdeling.
Du vil i løbet af dagen både få lov til at se rigtige operationer samt selv at prøve afdelingens
simulatorer, som lægerne træner på. Disse kan indstilles til dit niveau om du er nybegynder
eller erfaren. Derudover vil der være gratis frokost i form af sandwiches fra Meyers Deli.
Dagen forløber den 16. november fra 9:30 til 16:00.
Tilmelding:
Du skal være medlem af META for at kunne deltage. En tilmeldingsblanket til arrangementet vil være tilgængelig på facebook eventet fra torsdag d. 3/11 til d. 10/11 kl. 12.
Da der er begrænsede pladser, vil der blive trukket lod, når tilmeldingsperioden er slut,
og bliver du valgt, vil du få en mail med yderligere information, hvor du bedes bekræfte
din deltagelse.
Spørgsmål? Du er være velkommen til at kontakte os på info@metascience.dk eller via
vores facebook!
Vi glæder os til at se dig.
- META

Efter 2.
Efter 2.

Tysk anbefales

Efter 6.

Sæsonen for ophold går fra 1. april 2017 til 31. marts 2018.
Sprogkrav: Engelsk accepteres med mindre andet er angivet. Det er altid en fordel
at have kendskab til det lokale sprog – især hvor det er angivet, at det anbefales.

Basisgruppen 3om1 har været så heldige at blive nomineret til PFAs Brug
Livet Fonden - Årets Hjertesag. I skrivende stund ligger vi på 4. pladsen,
og vinderen vælges af en bestyrelse blandt de sager, der har fået flest
stemmer. Din stemme ville derfor betyde alverden for os! Afstemningen
slutter d. 17. november kl 10. Når du ikke har flere overspringshandlinger
at gribe til og biokemien bliver en tand for kedelig, gå da ind på http://
pfabruglivetfonden.dk/forside/afstemninger/hjertesag/3om1/ og stem
på 3om1. Tak!

JULEFROKOST MED GO OG PUC!
Så er der blevet sat dato på - vi gentager successen fra sidste år og holder fælles julefrokost
d. 3. december! :-)
SÅ RESERVÉR DATOEN - for det bliver sjovt!
Vi sørger for noget mad og underholdning - så du
skal bare møde op! Vi glæder os til at se jer alle
sammen! Mere info, når vi nærmer os december, så
indtil videre skal du bare sætte et kryds i kalenderen!
HOHOHO/Glædelig jul fra julefestudvalget!
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Kommende arrangementer i AKS
- Aktiv Kardiologi for Studerende.
AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for
det kardiologiske speciale.
Hold øje med vores facebookside hvor vi løbende vil
poste efterårets arrangementer.
Her er efterårets kommende arrangementer og kurser:
Mandag den 14. November 17-18 - AKS bestyrelsesmøde
Første bestyrelsesmøde efter general forsamlingen. Vi uddeler opgaver for næste år. Alle
kardiologiinteresserede studerende er meget velkomne!
Vi mødes i kantinen i pavillonen kl 17.
Fredag den 25. November - Ekko-kardiografi kursus
Et af vores mest populære kurser, afholder vi igen dette semester på Gentofte hospital
i samarbejde med deres dygtige undervisere. En unik mulighed for hands-on erfaring.
Kurset afholden fredag den 25. November fra kl 16:30 til 20 på Gentofte hospital i ”Hjertemedicinsk forskning 2”, opgang 8, 3. Sal th.
For at maksimerer hands-on tid, er der kun plads til 15 deltagere på kurset. Pladserne
fordeles efter først til mølle princippet. Kurset kræver medlemskab af AKS, se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse.
Tirsdag den 6. December kl 16-19 - Kursus i Praktisk Kardiologi.
Dette kursus i praktisk kardiologi er for studerende der har lyst til at vide mere om akutte
tilstande og behandling af disse. Kurset vil bestå af en gennemgang af AKS, hjertesvigt
og farlige arytmier, således yderst eksamensrelevant for både 7., 8. og 9. semester, samt
andre der trænger til en genopfrisker eller er ekstra nysgerrige!
Kurset afholdes tirsdag den 6. December kl 16-19 i lokale 41.0.01 i pavillonen på Panum.
Lokale oplyses senere. Kurset kræver medlemsskab af AKS, se facebookgruppen "AKS
- Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse.
Se event på Facebook

AKUTTE PÆDIATRISKE PROCEDURER
Er du på kandidatdelen og interesseret i akut medicin og børn eller bare i tvivl om, hvordan
du skal klare de pædiatriske procedurer i modtagelsen?
- Så er dette uden tvivl et kursus for dig!
Akutte pædiatriske procedurer bliver afholdt d. 21. November kl. 16-21.00 på CAMES
Herlev, der ligger på 25. Etage af Herlev Hospital.
Der vil være teoretisk og ikke mindst praktisk træning af emner samt relevante cases i
relation med algoritmer inden for:
• Den akutte luftvej
• Intraossøs adgang samt neonatal
• Pædiatrisk genoplivning
Der udbydes blot 12 pladser på kurset, som er forbeholdt SATS-medlemmer på kandidatdelen.
Pris for deltagelse er 50kr.
Skynd dig at booke kalenderen og tilmeld dig fra den 12. November kl 17.00, hvor 12.
Semesters studerende har førsteret på tilmelding.
Læs mere på www.sats-kbh.dk
Vi glæder os til at se dig til kurset.
Med venlige hilsner
Underviserne og de kursusansvarlige

21. November 2016

Intraossøs adgang

Luftvejshåndtering

Neonatal genoplivning

Pædiatrisk BLS

16.00-21.00
CAMES (Herlev hospital)

Intro til Hjerte Lunge – Gratis 1. Semesters eksamensforberedende kursus.

www.sats-kbh.dk
Tilmelding d. 12/11 kl. 17

Eksamensrelevant case-gennemgang

I december afholder vi vores gratis kursus for 1. Semester, som har til formål at klæde jer
godt på, til spørgsmålene i Hjerte & Lunge pensum, ved jeres første eksamen her på Panum.
Hold øje med MOK og vores Facebook gruppe. Kurset er gratis og kræver ikke
medlemsskab.
Onsdag den 4. Januar kl 17-20. EKG I - Lær at tolke et EKG!

SPLAS (Studerendes Plastikkirurgiske Selskab) inviterer til:

En introduktion til det almindelige EKG og hvad man skal holde øje med som stud.med.
i klinikken. Dette kursus gennemgår den basale EKG tolkning, og er eksamensrelevant
for blandt andet 4. Semester og 7. Semester. Kurset afholdes onsdag den 4. Januar kl 1720 i lokale 42.0.01 i pavilion. Kurset kræver medlemsskab af AKS, se facebookgruppen
"AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse.
Se event på Facebook

Hvis du vil være knivskarp til plastikkirurgi eller gerne vil have det ultimative udbytte af et
avanceret suturkursus, så meld dig til dette semesters populære BRANDSÅRSKURSUS,
der foregår Mandag d 28/11.

BRANDSÅRSKIRURGI-KURSUS

Tirsdag den 10. Januar kl 17-20. EKG II – Kursus i avanceret EKG tolkning.

Der undervises af læger med meget erfaring fra Rigshospitalets brandsårskirurgiske afdeling! De er super dygtige, og de vil gør dig fantastisk god til at håndtere færdighederne
i kurset.

Kurset vil bestå af en gennemgang af de mest almindelige patologiske EKG'er og er
således yderst eksamensrelevant for både 8. og 9. semester, samt andre der trænger til
en genopfrisker eller er ekstra nysgerrige! Kurset afholdes torsdag den 10. Januar kl 1720 i lokale 41.0.01 i pavilion. Kurset kræver medlemsskab af AKS, se facebookgruppen
"AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse.
Se event på Facebook

Du får undervisning i ALT hvad der er værd at vide om brandsår, og hvordan behandlingen
udføres kirurgisk. På operationsstuen prøver man kræfter med at lave et delhudstransplantat vha. et dermatom (et kirurgisk redskab), der så kan transplanteres på et induceret
brandsår på grise!

Vi håber på at se dig!
♥ fra AKS

Vi lægger ud med en smule teoretisk undervisning i håndteringen af diverse redskaber og
den nødvendige fremgangsmetode, hvorefter man selv får mulighed for at prøve kræfter
af med brandsår på grisene.
Det er en fordel at have haft et suturkursus før dette kursus, men det er ikke et krav.
Billetsalg åbner kl. 16, d 21/11!
Der er 8 billetter til salg, så det handler om at være hurtig på tasterne, hvis man gerne
vil med!

Foredrag om idrætskirurgi
Har du en kirurg gemt i maven? Er du vild med idræt og går du med drømmen om at
kombinere disse to ting? Så har du nu chancen for at høre mere! I samarbejde med SIMS
afholder PORTOS den 28. november foredrag med idrætskirurg Per Hölmich.
Det foregår den 28/11 kl 16.15 i lokale 31.01.48a – vi glæder os til at se jer!

Kurset løber af stablen i Eksperimentel Medicin på Panum mandag, d 28/11!
Afhentningen af deltagere foregår foran Haderup auditoriet kl. 16.00 sharp!
Vi glæder os til at se dig,
SPLAS.
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FADL.DK/blivmedlem

FADL FORSIKRING
Som medlem af FADL, kan du få en FADL
Forsikring som er skræddersyet efter dine behov
som medicinstuderende, til en særlig fordelagtig
pris. FADL har forsikret lægestuderende gennem
30 år, og i dag forsikrer FADL mere end 3500
lægestuderende.

FADL Forsikring

Din sikre vej til livet som læge

Ud fra de erfaringer ved vi, hvad der skal til for

5

at skabe den bedste forsikring til
lægestuderende – som samtidig skal være billig.

+3200
lægestuderende har
FADL Forsikring

FADLforsikring.dk

LOKALe UDvALG
LOKALt meDLemSFORDeLSUDvALG (mFU)
Tobias Berg
Niels Bjørn Dalsgaard
Claas-Frederik Dalsgaard
Mads Koch
Thomas Ehlers

KURSUSUDvALGet
Katrine Thomsen
Kristian Jeppesen
Sebastian Krog
Ossian Gundel
Emma Odgaard
Nicolai Tøttrup
Katrine Iversen

ARRANGemeNtS- OG FOReDRAGSUDvALGet (AFU)
Linnea Gerdes
Maria Vestager
Maria Hilscher
Annarita Ghosh
Sebastian Krog
Andreas Søborg
Malthe Hviid
Josefine T. Jensen

FøRSte RepRÆSeNtANtSKABSmøDe
Den 26. oktober blev der afholdt repræsentantskabets første møde.
Repræsentantskabet glæder sig til at forsætte
arbejdet indenfor bl.a. overenskomster, uddannelsespolitik og
medlemsfordele.
I alt at gøre livet som medicinstuderende endnu bedre.
Hvis I har nogle ønsker til de fremtidige overenskomstforhandlinger,
OK18, vil vi sætte stor pris på jeres input.
Se mere på fadl.dk

KONtAKt
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk
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